Grande variedade
de animais e culturas
na Feira Agrícola
Açores 2017

N

o âmbito da Feira Agrícola
Açores 2017, que este ano
decorreu a par do XVI
Concurso Micaelense da
Raça Holstein Frísia, houve a possibilidade dos visitantes contatarem com
vários tipos de animais mas também
com diversas culturas vegetais que são
aposta no arquipélago.
Neste sentido, houve provas comentadas de vinhos dos Açores juntamente com
uma mostra de vinhos regionais. Houve
também uma demonstração de juntas de
bois do Ramo Grande e um desfile de
bovinos das raças de carne Limousine,
Charolesa, Aberdeen angus, Simmental
fleckvieh, e da raça autóctone Ramo
Grande provenientes de São Miguel,
Terceira, Pico, São Jorge e Santa Maria.
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Existiu também uma exposição de
ovinos e caprinos de Santa Maria e um
leilão de novilhas registadas e gestantes.
Houve demonstrações, concursos e apresentações equestres na Associação
Equestre Micaelense que reuniu bastantes interessados.
Durante os três dias da Feira Agrícola
Açores 2017 também se realizaram provas de chá, e provas e concursos de queijos. A propósito da diversificação agrícola, houve também concursos de méis,
horticultura, fruticultura, floricultura e
concursos de arranjos florais.
No concurso para definir o melhor
mel produzido nos Açores, foram apurados os melhores na categoria "claro" e
"escuro" e foram eleitos os melhores da
Feira Agrícola Açores 2017.

O melhor mel a concurso foi produzido por Roberto Sousa, de São Miguel,
sendo o segundo lugar atribuído a José
Gomes, também de São Miguel, e o terceiro melhor mel foi produzido por
Aldino Alves, do Pico.
No âmbito do "mel claro", as classifi-

cações foram as mesmas que levaram
aos grandes vencedores. Enquanto na
categoria "mel escuro", os vencedores
foram: Rui Lopes, de São Jorge, Hernâni
Pita, de São Miguel, e em terceiro lugar
ficou Margarida Lima, da Terceira.
No concurso de arranjos florais, a
Jardim Campo alcançou o primeiro
lugar, seguindo-se Solange Costa e em
terceiro lugar Sónia Sousa - Flores e
Plantas. No concurso de floricultura, o
primeiro prémio foi atribuído a Rui
Cordeiro Sousa; seguindo-se a
Plantivime; e em terceiro lugar ficou
Pedro Miguel Soares.
No âmbito do concurso de fruticultura, na categoria de morangos, o primeiro lugar foi atribuído a Carlos
Monteiro, seguindo-se Pedro Moura no
segundo lugar e António Chaves em
terceiro. Na categoria de bananas, o
primeiro lugar foi atribuído à empresa
Probanana, seguindo-se a Frutaçor em

segundo lugar e André Simas Couto em
terceiro lugar.
No concurso de horticultura, Paulo
Moisés ganhou a categoria de tomate;
Noel Vieira apresentou o melhor inhame
a concurso; José Carreiro foi premiado
com os seus alhos; enquanto António
Custódio venceu nas categorias de alface,
couve lombarda, cenoura, brócolos e
repolho. Na categoria das cebolas, José
de Sousa Pereira foi o vencedor; na batata venceram os exemplares de Paulo
Jorge Vieira; na batata-doce foi Valter
Rebelo o grande vencedor; no pepino
saiu vencedor João Aguiar; enquanto
Maria Helena Ledo venceu na categoria
das curgetes; e João Francisco Botelho
venceu com o seu milho doce.
No concurso de queijos, na categoria
Flamengo prato, o grande vencedor foi o
queijo prato Uniflores, da Cooperativa
Ocidental das Flores; enquanto o
Flamengo bola "Nova Açores" da

Unileite de São Miguel, alcançou o primeiro lugar na categoria queijo
Flamengo bola. Na categoria Flamengo
barra foram dois os queijos que conseguiram o primeiro lugar: o queijo
Flamengo barra Nova Açores, da
Unileite, e o queijo Flamengo barra
Valformoso, da Insulac. Na categoria
condimentado, o primeiro prémio foi
para o queijo Teimoso alho e salsa sem
casca, da Queijaria Teimoso da Graciosa.
Na categoria queijo do Pico, saiu vencedor o queijo Goumet, da queijaria
Fernando Bettencourt, do Pico; enquanto na categoria queijo ilha cura normal
foi vencedor o queijo Ilha Branca 9
meses de cura, da Pronicol da Graciosa.
Na categoria São Jorge DOP saiu vencedor o queijo São Jorge DOP de 12
meses, da Uniqueijo de São Jorge.
Na categoria livre, o queijo meia
cura, da Queijaria Furnense em São
Miguel, foi o grande vencedor.
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